
 

 

ABSTRAK 

Eni Siti Nur’aeni, Peranan Tokoh Adat dalam Perkembangan Perilaku 

Masyarakat Adat (Penelitian di Komunitas Adat Ciptagelar Desa Sirnaresmi 

Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi) 

Tokoh adat  merupakan Primordial-Konsannguinal (ikatan darah dan 

kerabat adat)  yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan 

teritorial dalam menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Kedudukan 

tokoh adat mempunyai  ciri khas masyarakat bersuku (tribal society) demi 

kepentingan mempertahankan diri pelestarian nilai masing-masing yang fokusnya 

pada pelestarian nilai-nilai leluhur. Secara administratif, komunitasadat 

Kasepuhan Ciptagelar berada di 3 (tiga) Kabupaten Provinsi Jawa Barat, yaitu 

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak Banten, dan Kabupaten  Bogor. Mereka 

hidup dalam kelompok-kelompok kecil di sepanjang lereng-lereng bukit-bukit 

sekitar Taman Nasional Gunung Halimun.. 

Tujuan penelitian ini ada;ah untuk mengetahui dan menganalisis peranan 

tokoh adat dalam perkembangan perilaku masyarakat adat Ciptagelar. Tujuan ini 

lebih di spesifikasikan pada beberapa poin yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk 

perilaku komunitas adat Ciptagelar, pola perkembangan perilaku masyarakat adat 

Ciptagelar . 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang diguakan 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian analisis data 

dilakukan dengan intrerpetasi logika yang dihubungkan dengan konteks. 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peranan dan teori 

perilaku. Sebagaimana Sorjoeno Sukanto mengatakan bahwa peran atau peranan 

merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seorang 

melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran. Dan teori perilaku sosial adalah teori sosiologi yang 

menitikberatkan kepada hubungan antara tingkah laku aktor dengan laku 

lingkungannya yang dikutif dari Zamroni . 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan tokoh adat dalam kehidupan 

masyarakat adat Ciptagelar berpengaruh terhadap aspek kehidupan warganya. 

Terutama dalam perilaku sehari-hari, tingkah laku ini ditunjukan dalam aspek 

perilaku bertani, sosial budaya, bahasa, perkembangan teknologi, perilaku agama, 

perilaku dalam pendidikan dan ekonomi dan perilaku terhadap alam. Ini 

menunjukan kolerasi yang baik antara lingkungan, warga dan tokoh yang 

menghasilkan harmonisasi interaksi yang baik kepada sesama begitupun terhadap 

alam.  


